Hei!
Päivitä MTK-jäsentietosi
- Olette saaneet tänään sähköpostiinne MTK-keskusliitolta kyselyn koskien yhteystietojanne.
Ensimmäisestä kyselystä oli jäänyt valitettavasti aluevalikosta Keski-Suomi pois. Palautteiden ja
kommenttien myötä tuo asia oli korjattu, ja postissa tuli kokonaan uusi kysely, AINOASTAAN MTK
Keski-Suomen alueen jäsenille. Tämä myöhemmin tullut posti on oikea ja siihen kovasti toivomme
vastauksianne. Kyselyyn voit vastata myös tästä.
Yhteystietojen ja erityisesti Y-tunnusten ajankohtaisuus ovat tärkeitä tietoja, jotta saatte uudet
jäsenetumme MTK Hankinnat Oy:n kautta käyttöön. MTK Hankinnat jäsenetuja voit katsoa täältä ja
muita MTK:n jäsenetuja taas täältä.
Pahoittelut hämmentävästä viestinnästä, mutta toivomme ymmärrystä. Mikäli vielä mietityttää, älä
epäile soittaa Elinalle tai Amandalle!
Liitossa tapahtuu
- Maatalouden veroilmoitus tulee jättää 2.4.2020 mennessä. Kaipaatko vinkkejä ilmoituksen
täyttöön? Katso liiton Youtube-kanavalta verokoulutuksen ja Hannu Vuoriniemin ohjeet aiheeseen.
- Yhdistysten kevätkokoukset alkavat 27.2.2020 Uuraisilla. Tarkista oman yhdistyksesi
kokousaikataulu tästä ja tule kuulemaan ajankohtaisimmat edunvalvontauutiset sekä miten
käynnissä oleva järjestön uudistuminen juuri sinuun vaikuttaa? Miten voin hyötyä uusista
jäseneduista? Miten viestintää kehitetään?
- Maaseutunuorten pilkkikilpailut 29.2.2020, Vuosjärvi, Kannonkoski. Ilmoittautumisohjeet ja
lisätietoa täällä.
- Kiinnostaako raviurheilu, mutta et oikein tiedä, mistä aloittaa? Kiinnostaako TOTO-pelit? Nyt on
oiva mahdollisuus päästä tutustumaan raviurheilun maailmaan Killerille Jyväskylään.
Maaseutunuoret raveissa 8.3.2020, Killeri, Jyväskylä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset täällä.
- Euroja viennistä ja erikoiskasveista 20.3.2020, Valtra Oy, Suolahti. Ilmoittautumisohjeet ja
lisätietoa täällä.
- MTK Keski-Suomen kevätkokous 21.4.2020, Ravintola Priimus, Jyväskylä
Lyhyesti muuta ajankohtaista
- Ota selfie! Oletko lähdössä hiihtolomalle lentäen? Tulossa matkalta? Tai tuleeko muuten käytyä
lentokentällä? Ota kentällä selfie ja voita herkkukori suomalaisista tuotteista! MTK markkinoi
suomalaista, vastuullista naudanlihaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla kesään asti. Lehtokentällä
käydessä pelkän loman sijasta voit myös bongata keskisuomalaisia nautoja sekä voittaa herkkukorin.
- MTK arvostelee kuntia ja kaupunkeja aggressiivisesta toiminnasta maanhankinnoissaan.
Puheenjohtaja Juha Marttila on huolissaan maanomistajan omaisuudensuojasta, jota on rapautettu
Suomessa pitkään. MTK haluaa, että Marinin hallitus parantaa maanomistajien omaisuudensuojaa.
Katso sunnuntain Yle Uutisten lähetys tästä.
- Ylen MOT:ssa asiaa suomalaisesta maatalousbyrokratiasta. MTK pyrkii jatkuvasti vaikuttamaan sekä
EU:n että Suomen lainsäädäntöön ja sekä omiin käytäntöihimme niin, että maatalousbyrokratia
kevenisi. Mutta kuten ohjelma osoittaa, töitä riittää. Ohjelma esitetään tänään YLE TV1 klo 20, mutta
on jo katsottavissa osana juttua tästä linkistä.
Seuraa meitä
MTK Keski-Suomi - Facebook: MTK Keski-Suomi, Instagram: mtk_keski_suomi, Youtube: MTK KeskiSuomi
MTK – Facebook: MTK ry, Instagram: mtk.ry & mtk.maaseutunuoret, Podcast: Maaltavastaajat

Lähes keväisin terveisin Jyväskylän toimistolta:
Elina & Amanda

